




 
 
BIJLAGE 1: GEVOLGEN VAN EEN SUBSIDIENIVEAU VAN € 1.288.000,00 
 

Jeugdtheaterschool en voorstellingen 
¾ 120 minder voorstellingen 
¾ 28.000 minder bezoekers 
¾ 1700 kinderen verliezen hun plek op de jeugdtheaterschool en in de voorstellingen 
¾ Kaartprijzen en lesgeld gaan omhoog, wat leidt tot een Hofplein voor de happy few 

 

Educatie 
¾ 2200 kinderen zullen niet meer aanraking komen via onze educatieprogramma’s 
¾ Geen ontwikkeling en uitvoering van programma’s zoals bijvoorbeeld Code Groen en het 

nieuwe CKV-model voor Rotterdam  
 

Werkgelegenheid 
¾ 24,8 fte / 60 medewerkers in de creatieve en culturele sector van Rotterdam zullen direct in 

2017 hun baan bij Hofplein verliezen.  
Toelichting: Zoals hier boven geschetst zal het vliegwieleffect dat gaat optreden deze terugloop in 
werkgelegenheid de jaren daarop versterken.  
 
 

Opleidingen 
¾ De MBO Theaterschool: de in Nederland unieke theateromgeving als leerwerkbedrijf komt 

onder druk te staan, waardoor de huidige succesvolle samenwerking tussen Albeda en 
Hofplein zijn bestaansgrond verliest. 

Toelichting: Wanneer het theaterbedrijf (met productie, technici, kostuum-atelier, kleedsters, grime, productie, 
marketing) straks flink uitgekleed wordt, is het voor het Albeda College niet meer aantrekkelijk om de MBO 
Theaterschool in het uitgeklede theaterbedrijf te laten opereren. Voorbeeld: nu zijn er technici in huis waarmee 
de studenten van de MBO aan werk zijn. Die technici zijn er straks niet meer. Er is slechts nog 1 technicus die 
onderhoud pleegt, overzicht houdt, en bouwt. Hetzelfde geldt in verschillende varianten voor productie, 
marketing, kostuum, decor en grime. Dat maakt dat je als student niet meer in een leerwerkomgeving leert en 
werkt, maar gewoon op een school. Daarmee vervalt de bestaansgrond van de leer-werkbedrijf-relatie Hofplein 
Rotterdam / Albeda College 

¾ De Theaterhavo/vwo: de in Nederland unieke theatrale context tussen een theaterbedrijf, 
beroepsopleiding en  middelbare school gaat verloren. 

Toelichting: De uniciteit van deze school is dat de school om theater is heen gebouwd. Wanneer de school niet 
meer van de faciliteiten gebruik kan maken (de faciliteiten blijven, maar de professionals om te draaien zullen er 
niet meer zijn) wordt de Theaterhavo/vwo ook gewoon een school die “iets met kunst” doet.  Met andere 
woorden, de conciërge zet een lampje aan en je mag in de verkleedkist iets uitzoeken. De THV is nu een 
magneetschool, d.w.z. de school heeft een grote aantrekkingskracht op de regio en daarbuiten. De kinderen 
reizen van ver naar Rotterdam voor de bijzondere plek die de THV is en ontdekken daarmee ook Rotterdam als 
centrum voor cultuur. Wanneer dat bijzondere verdwijnt, dan zijn er in de directe woonomgeving  voor deze 
kinderen genoeg middelbare scholen die ook “voldoen”.  

¾ Het proces van de oprichting van De MAVO voor Theater 010 komt op losse schroeven te 
staan.  

Toelichting: het LMC heeft Hofplein gevraagd om per september 2017 de Mavo voor Theater 010 te starten.  De 
ontwikkeling hiervan is op dit moment al in gang gezet.  
 

De Theaterschool (het pand) 
¾ De Jeugdschool van Hofplein verlaat het pand van de Theaterschool in Delfshaven 

Toelichting: Het pand De Theaterschool in Delfshaven zal straks niet meer “bewoond” worden door de 
Jeugdtheaterschool (deze trekt zich terug in het Hofpleintheater), maar slechts door de twee opleidingen (de 
MBO Theaterschool en de Theaterhavo/vwo). Wanneer deze twee scholen op termijn zich terug zullen trekken 
elders in de stad, en/of zullen verdwijnen,  zal de Theaterschool in Delfshaven in haar huidige hoedanigheid niet 
langer bestaan.  
 



 
 
 

BIJLAGE 2: GEVOLGEN VAN EEN SUBSIDIENIVEAU VAN € 1.700.000,00 
 

Jeugdtheaterschool en voorstellingen 
¾ minder producties van de Jeugdtheaterschool maar met behoud van het aantal deelnemers 

én bezoekers.  
¾ compactere lessen op de jeugdtheaterschool, aangepast rooster en contacttijd  

Toelichting: Dit alles betekent minder overhead op de jeugdtheaterschool, productie, marketing en financiën en 
een flexibel en compact docententeam. De prognose is dat het bereik van leerlingen en publiek gehandhaafd 
kan blijven.  
 

Educatie 
¾ Bereik van educatie blijft gehandhaafd 

Toelichting: We geloven ten volle in de rol van Hofplein op het gebied van cultuureducatie. Hofplein is een 
belangrijke partner voor veel scholen, maatschappelijke partners  en andere domeinen in de stad (denk o.a. aan 
Code Groen, JinC, CHIO, Werken als een Paard). Waar mogelijk zullen we de educatie-activiteiten op scholen 
uitbreiden, maar bij de voorstellingen van Hofplein vereenvoudigen.  
 

Werkgelegenheid 
¾ Door natuurlijk verloop, de ontwikkeling van de Mavo voor Theater 010 en de verbeterde 

exploitatie van het Hofpleintheater zullen er geen gedwongen ontslagen hoeven plaats te 
vinden. Wel zal de werkgelegenheid afnemen met 2  fte.  

 

Opleidingen 
¾ De MBO Theaterschool blijft bestaan en ontwikkelt door 
¾ De Theaterhavo/vwo blijft bestaan en ontwikkelt door 
¾ De MAVO voor Theater 010, waar een groot draagvlak voor is in Rotterdam, wordt per 

september 2017 opgericht door Hofplein en het LMC. 
Toelichting: Met het theaterbedrijf dat op sterkte kan blijven opereren, zullen de opleidingen kunnen 
continueren. Sterker nog, het LMC ziet in Hofplein dé samenwerkingspartner op het gebied van 
cultuuronderwijs en is voornemens daarom met Hofplein per september 2017 de Mavo voor Theater 010 te 
starten.  De ontwikkeling hiervan is op dit moment al in gang gezet. 
 

De Theaterschool (het pand)  
¾ Met de jeugdtheaterschool, de MBO Theaterschool en de Theaterhavo/vwo in het pand op 

de Pieter de Hoochweg in Delfshaven kan de Theaterschool blijven bijdragen aan de 
levendigheid van Delfshaven, en het gebied blijven versterken op de as van jongeren en 
cultuur samen met Maas, Grounds, Codarts en de SKVR.  
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